
 

EDITAL N°. 003/2022 – DIREÇÃO GERAL 
BOLSAS PROFISSIONAIS 2023/1 

CURSOS DE GRADUAÇÃO - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU 
 

O Diretor Geral da Faculdade Multiversa, considerando o Artigo 93 parágrafo 2 do Regimento Institucional, 
considerando a Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
considerando a Portaria Normativa n°. 23 de 21/12/2017 e sua alteração pela Portaria Normativa n°. 742 de 
02/08/2018, faz saber que se encontram abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS 
PROFISSIONAIS 2023/1. 
 
 
1. DAS BOLSAS PROFISSIONAIS 

 
Os alunos aprovados no Processo Seletivo 2023/1, nos termos dos respectivos editais 1/2023 (Sede Multiversa 
Foz do Iguaçu) e 2/2023 (Unidade Multiversa Palotina), estão qualificados a participarem de processo de seleção 
para bolsas profissionais, com número de vagas, requisitos e condições estabelecidos neste Edital. 
 
1.1 Objetivos. A bolsa profissional oferecida pela Faculdade Multiversa tem como objetivos: 
a) Proporcionar ao estudante apoio financeiro parcial ou integral para a manutenção de seus estudos, através da 

valorização de suas próprias potencialidades, utilizando seu tempo disponível em uma ocupação produtiva. 
b) Integrar o estudante em atividades de extensão, trabalho, docência, monitoria ou iniciação científica, ligadas ao seu 

curso de graduação, utilizando, no máximo, 20 horas semanais de seu tempo. 
c) Proporcionar ao educando o primeiro contato com o mundo do trabalho, criando assim uma oportunidade de 

capacitação que possibilite o desenvolvimento de atitudes e habilidades fundamentais para o exercício profissional, em 
qualquer área em que, futuramente venha a se inserir. 

 
1.2 Tipos. As bolsas profissionais podem ser enquadradas em cinco tipos diferentes no momento de sua formalização, a 
depender das características da oferta do demandante, das atividades a serem realizadas e dos resultados produzidos, a 
saber: 
 

a) Bolsa Profissional de Extensão 
Para o desenvolvimento de atividades visando atender às necessidades da comunidade ou de grupos específicos 
da comunidade. 
 
b) Bolsa Profissional de Iniciação Científica 
Para o desenvolvimento de atividades que visam atender a pesquisas de temas de interesse da comunidade. 
 
c) Bolsa Profissional de Monitoria 
Para o desenvolvimento de atividades de apoio e orientação aos estudantes da própria Faculdade Multiversa ou 
suas unidades ou organizações vinculadas. 
 
d) Bolsa Profissional de Iniciação à Docência 
Para o desenvolvimento de atividades de apoio e auxílio à docência em escolas públicas, privados e ambientes 
corporativos. 
 
e) Bolsa Profissional de Atividades de Projetos Curriculares 
Para o desenvolvimento e implementação das entregas profissionais dos projetos curriculares do curso. 

 
 
1.3 Quantidades. No primeiro semestre de 2023 será oferecido o total de 16 bolsas profissionais, assim distribuídas: 



 

a) 08 bolsas profissionais para o curso de Psicologia. 

b) 08 bolsas profissionais para o curso de Administração. 

 
1.4 Contrapartida. Para receber os benefícios da bolsa profissional, o estudante selecionado e concordante, deverá realizar 
contrapartidas conforme previsto no Regulamento das Bolsas Profissionais, em especial quanto a quantidade de horas de 
atividades semanais, a saber:  

a) As Bolsas Profissionais que demandarem 10 horas de atividades semanais por parte do estudante, 

proporcionarão a este um desconto de 50% do valor bruto da mensalidade do seu curso. 

b) As Bolsas Profissionais que demandarem 20 horas de atividades semanais por parte do estudante, 

proporcionarão a este um desconto de 100% do valor bruto da mensalidade do seu curso. 

 
 
 

2. DAS INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO  

 
2.1 Formulário. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas através de formulário próprio informado por email 
e/ou mediante consulta na secretaria, aos estudantes aprovados no processo seletivo 2023/1 durante o prazo aberto para 
as inscrições. 
 
2.2 Valor. A inscrição para o processo seletivo de bolsas profissionais é gratuito.  
 

2.3 Período de inscrição. As inscrições ocorrerão no período de 17/01/2023 a 26/02/2023. 
 
2.4 Dados. A ficha de inscrição deverá ser preenchida somente pelo candidato, sendo o mesmo responsável pelos dados 
fornecidos. 
 
2.5 Requisitos. O candidato ao inscrever-se, declarará: 

a) O tipo de bolsa para o qual irá se candidatar. 
b) De disponibilidade de tempo para o tipo de bolsa selecionada. 
c) Concordância expressa com os termos do Regimento de Bolsas Profissionais. 

 
2.4 Etapas. A seleção para as Bolsas Profissionais será realizada em três etapas: 

a) Primeira etapa (eliminatória): ter aprovação no processo seletivo da Faculdade Multiversa, com nota mínima 
de 50 na redação e 50 na prova objetiva ou, 500 pontos no ENEM (na média de todos os componentes). 
b) Segunda etapa (eliminatória): envio de um vídeo de até 3 minutos, gravado em dispositivo móvel, onde o 
candidato responda às seguintes perguntas, com elaboração da resposta a seu critério, sendo os moldes optados 
para a resposta integrantes do processo de avaliação: 

• Por que eu quero uma Bolsa para estudar na Faculdade Multiversa? 

• Por que eu escolhi o curso em que me matriculei? 

• Como eu posso melhorar e ajudar as pessoas ao meu redor com as competências que irei adquirir neste 
curso? 

c) Terceira etapa (classificatória): entrevista realizada virtual ou presencialmente entre o estudante e gestores 
acadêmicos da Faculdade Multiversa, com foco na identificação do nível de aderência do perfil do estudante ao 
modelo educacional utilizado na Faculdade Multiversa e à(s) vaga(s) disponível(eis) para bolsa(s). 

 
2.5 Prazos. Os prazos finais e improrrogáveis para o processo de seleção é composto das seguintes datas para as etapas 
previstas no item anterior (2.4): 

a) Primeira etapa: até 06 de fevereiro de 2023. 
b) Segunda etapa: até 13 de fevereiro de 2023. 
c) Terceira etapa: até 27 de fevereiro de 2023. 

 



 

2.6 Vídeo. A Segunda Etapa deverá ser atendida por meio do envio ou submissão do vídeo utilizando o link exclusivo: 
https://acesse.multiversa.edu.br/bolsasprofissionais  

a) Ao acessar o link, o candidato deverá clicar no botão "Selecionar arquivos", e escolher o arquivo (em formato 
.mov ou .mp4) com o vídeo para seleção, e na sequência preencher os campos do nome e sobrenome (estes 
campos poderão não ser exibidos e não precisarão ser preenchidos caso o candidato esteja logado em uma conta 
reconhecida pelo sistema). 
b) Não serão aceitas submissões fora do prazo indicado. 
c) Não serão aceitas submissões ou envios por quaisquer outros meios, tais como email, mídias físicas, etc., que 
não sejam o especificado no link indicado. 

 
2.7 Local. O local de seleção caso a terceira etapa ocorra de modo presencial será no respectivo campus da Multiversa (Sede 
ou Unidade), conforme informado em seu website. 
 
 
3 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
3.1 O resultado final da seleção será divulgado até o dia 03/03/2023, no website da Faculdade Multiversa.  
3.2 O candidato aprovado terá o prazo de até 48 horas após a divulgação dos resultados para providenciar os documentos 

e demais requisitos exigidos pela vaga.  
 
3.3 Caso não compareça no prazo limite ou não atenda às exigências da vaga, serão chamados os demais candidatos 

aprovados na ordem de classificação, com igual prazo de atendimento das exigências. 
 

 
4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
__________________________________________________________________________________________ 
 
4.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, é válido para alunos matriculados no primeiro semestre letivo de 2023 dos 

cursos de graduação. 
 
4.2 Ao inscrever-se, o candidato firma o compromisso de acatar as normas do Processo Seletivo e do Regimento Institucional 

da Faculdade Multiversa, seu Regimento de Bolsas Profissionais, incluindo sua Política de Privacidade disponível em seu 
website, de acordo com a qual manifesta consentimento no compartilhamento e uso de seus dados para os fins 
especificados. 

 
4.3 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvindo a Direção Geral sempre que necessário. 
 
4.4 Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone (45) 3198-1100 ou pelo e-mail 

atendimento@multiversa.edu.br  
 

Foz do Iguaçu, 17 de janeiro de 2023. 
 
 

 
Ryon Braga 

Diretor Geral 
Faculdade Multiversa 

https://acesse.multiversa.edu.br/bolsasprofissionais
mailto:atendimento@multiversa.edu.br

